
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 02.12.13 по 06.12.13

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

10580/08-01 Закон України692-VII
Про внесення змін до додатків № 3 та № 7 до 
Закону України "Про державний бюджет України 
на 2013 рік" щодо зміни назви субвенції

1
19.11.2013від

№
від 03.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

10581/08-01 Закон України710-VII
Про внесення змін  до Закону України "Про 
державний бюджет України на 2013 рік" 

2
21.11.2013від

№
від 03.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

10582/08-01 Закон України658-VII
Про внесення змін до cтатті 22 Закону України 
"Про державний бюджет України на 2013 рік" 

3
24.10.2013від

№
від 03.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

10684/08-01 Постанова707-VII
Про відзначення 170-річчя з дня народження Іллі 
Рєпіна

4
20.11.2013від

№
від 05.12.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10685/08-01 Постанова706-VII
Про відзначення 100-річчя з дня народження 
академіка НАНУ В.Г.Сергєєва

5
20.11.2013від

№
від 05.12.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10686/08-01 Постанова705-VII
Про відзначення 175-річчя з дня народження Павла 
Чубинського

6
20.11.2013від

№
від 05.12.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10687/08-01 Постанова704-VII
Про відзначення 125-річчя з дня народження 
О.Вишні

7
20.11.2013від

№
від 05.12.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10688/08-01 Постанова703-VII
Про відзначення 100-річчя з дня народження 
Є.Березняка

8
20.11.2013від

№
від 05.12.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10689/08-01 Постанова702-VII
Про відзначення 150-річчя з дня народження 
В.Самійленка

9
19.11.2013від

№
від 05.12.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10690/08-01 Постанова700-VII
Про відзначення 90-річчя з дня народження 
Глушкова В.М. - видатного науковця, засновника 
школи української кібернетики

10
19.11.2013від

№
від 05.12.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10691/08-01 Постанова698-VII
Про відзначення ювілеїв майстрів гуцульського 
різьбярства Василя і Миколи Девдюків

11
19.11.2013від

№
від 05.12.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10692/08-01 Постанова695-VII
Про Рекомендації парламентських слухань на тему: 
"Проблеми розвитку українського 
книговидавництва, книгорозповсюдження та 
перспективи підтримки книгочитання в Україні"

12
19.11.2013від

№
від 05.12.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10693/08-01 Постанова696-VII
Про відзначення 100-річчя з дня заснування 
Карадазької біологічної станції - Карадазького 
природного заповідника НАНУ

13
20.11.2013від

№
від 05.12.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10694/08-01 Постанова697-VII
Про відзначення 50-річчя з дня відкриття 
Північно-Кримського каналу

14
19.11.2013від

№
від 05.12.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10695/08-01 Закон України661-VII
Про внесення змін до Земельного кодексу України 
щодо здешевлення вартості робіт з підготовки та 
проведення земельних торгів

15
24.10.2013від

№
від 05.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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10696/08-01 Закон України665-VII
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо коштів від використання (реалізації) 
державної частини виробленої продукції відповідно 
до угод про розподіл продукції

16
05.11.2013від

№
від 05.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

10697/08-01 Завдання голови ОДА669-VII
Про внесення зміни до статті 17 Закону України 
"Про теплопостачання"

17
05.11.2013від

№
від 05.12.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10698/08-01 Закон України671-VII
Про внесення зміни до статті 6 Закону України 
"Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну 
громадян України

18
05.11.2013від

№
від 05.12.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10699/08-01 Закон України672-VII
Про ратифікацію Договору між Україною та 
Республікою Індія про взаємну правову допомогу у 
цивільних і господарських справах

19
05.11.2013від

№
від 05.12.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10700/08-01 Закон України
Про ратифікацію Угоди між КМУ та Урядом 
Італійської Республіки про торговельне 
судноплавство

20
05.12.2013від

№
від 05.12.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10701/08-01 Закон України674-VII
Про ратифікацію Угоди між Урядом України та 
Урядом Республіки Індія про науково-технологічне 
співробітництво

21
05.11.2013від

№
від 05.12.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10702/08-01 Закон України663-VII
Про засади функціонування ринку електричної 
енергії України

22
24.10.2013від

№
від 05.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

10515/08-10 Депутатське звернення04-26/5-985
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ"Я
Про Рекомендації слухань у Комітеті на тему: "Про 
запобігання поширенню епідемії туберкульозу, 
ВІЛ-інфекції/СНІДу та вірусних гепатитів

23
22.12.2013від

№
від 02.12.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України
3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10529/08-10 Депутатське звернення274
НДУ СОБОЛЄВ С.В.
Про вирішення конфліктної ситуації

24
26.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

10612/08-10 Депутатське звернення04-169
НДУ ДУДКА О.І. (Гончаруку П.А.) 
Про звернення мешканців с. Наталівка та сел. 
Івано-Ганівка щодо поліпшення транспортного 
обслуговування

25
27.11.2013від

№
від 03.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Заявник

10521/08-22 Листб/н
ПП ДРОБЕЦЬКИЙ О.В.
Про розгрузку піска

26
27.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10550/08-32 Листб/н
ЧЕРНЕНКО С.С.
Про надання дозволу на поділ земельної ділянки

27
02.12.2013від

№
від 02.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10553/08-32 Листб/н
НОВИЦЬКА І.І.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

28
29.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10556/08-32 Листб/н
ЗАВ"ЯЗУН О.П.
Про надання в оренду земельної ділянки

29
02.12.2013від

№
від 02.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10613/08-32 Листб/н
ОЛІЙНИК А.О.
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації з землеустрою

30
04.12.2013від

№
від 04.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10676/08-32 Листб/н
ШЕРВАРЛИ Ф.П.
Про продовження терміну дії договору оренди 
земельної ділянки

31
04.12.2013від

№
від 05.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10512/08-36 Лист03/1-8-02/2-1013
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖУПРАВЛІННЯ
Про працевлаштування Бурко О.М.

32
26.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10526/08-21 Лист2458
ДП "АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ 
УКРАЇНИ"
Про включення ДП "АМПУ" по Переліку об`єктів 
права державної власності, що не підлягають 
приватизації

33
27.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Управління майном, приватизація 

комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

паперовий паперова

10551/08-22 Лист74
ТОВ "СОЛНЕРГІЯ"
Про будівництво об`єктів енергетики

34
28.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10566/08-23 Лист555
ТОВ "ВИДАВНИЦТВО "ПРЕСТИЖ МЕДІА 
ІНФОРМ"
Про надання інформаційних матеріалів

35
26.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

10578/08-45 Лист12-11/2658
КРИВОРІЗЬКЕ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВЕ 
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
Про погодження Плану роботи управління

36
27.11.2013від

№
від 03.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10597/08-27 Лист1110
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ "ЧЕРВОНА 
РУТА"
Про проведення відбіркових конкурсів

37
29.11.2013від

№
від 03.12.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10617/08-18 Листб/н
ТОВ "УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБУЦІЙНА 
КОМПАНІЯ"
Про вирішення конфліктної ситуації з КП 
"Водоканал"

38
04.12.2013від

№
від 04.12.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

10671/08-47 Лист1-2228/13-57
УПОВНОВАЖЕНИЙ ВРУ З ПРАВ ДЮДИНИ
Про проведення 06.12.2013 online прийом громадян

39
02.12.2013від

№
від 05.12.2013
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10680/08-33 ЛистUNDP/12/2013
ПРОЕКТ "МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, 
ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ"
Про передачу технічного обладнання

40
04.12.2013від

№
від 05.12.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10746/08-33 Лист19/3
ПІДТРИМКА ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Про проведення практичних семінарів 
16-17.12.2013

41
05.12.2013від

№
від 06.12.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10748/08-27 Лист432
ТВОРЧА СПІЛКА "АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ 
ЕСТРАДНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ"
Про участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі 
"Музична школа - 2014" 22-23.02.2014

42
02.12.2013від

№
від 06.12.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10749/08-27 Лист436
ТВОРЧА СПІЛКА "АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ 
ЕСТРАДНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ"
Про участь у Всеукраїнському фестивалі 
"Українська родина - 2014" 15-16.03.2014

43
06.12.2013від

№
від 06.12.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10750/08-27 Лист435
ТВОРЧА СПІЛКА "АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ 
ЕСТРАДНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ"
Про участь у Всеукраїнському фестивалі юмору і 
фольклору ім. П.Глазового  02-03.02.2014

44
04.12.2013від

№
від 06.12.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10751/08-33 Лист740
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦКОМІТЕТ МТП
Про найефективніші інвестиційні проекти "зеленої" 
енергетики

45
26.11.2013від

№
від 06.12.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10757/08-20 Лист943
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КАМАЗ"
Про оплату виконаних робіт

46
06.12.2013від

№
від 06.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

Партії та громадські організації

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10584/08-35 Лист6
ГС "СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД"
Про співробітництво

47
27.11.2013від

№
від 03.12.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Посольства, консульства

10608/08-33 Лист6117/17-200-273
Про виставково-конгресові заходи Республіки 
Мордовія у 2014 році

48
03.12.2013від

№
від 03.12.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

10573/08-43 Лист908/2630/13
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про апеляційну скаргу ТОВ "Ріск"

49
25.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

10610/08-43 Лист908/2851/13
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД 
Про розгляд апеляційної скарги

50
20.11.2013від

№
від 03.12.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

10611/08-43 Лист908/2993/13
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД 
Про розгляд апеляційної скарги

51
27.11.2013від

№
від 03.12.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

10644/08-43 Лист0870/6235/12910
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про апеляційну скаргу Склярук А.В.

52
29.11.2013від

№
від 04.12.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

10592/08-45 Лист2180
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 28.11.2013

53
29.11.2013від

№
від 03.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10593/08-45 Лист2186
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 29.11.2013

54
30.11.2013від

№
від 03.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10594/08-45 Лист2189
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 30.11.-01.12.2013

55
02.12.2013від

№
від 03.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10653/08-45 Лист2198
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 25.11.-01.12.2013

56
03.12.2013від

№
від 04.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10654/08-45 Лист2201
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 02.12.2013

57
03.12.2013від

№
від 04.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10712/08-45 Лист2210
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 03.12.2013

58
04.12.2013від

№
від 05.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

10535/08-03 Розпорядження634-р
Про перерозподіл деяких видатків держбюджету, 
передбачених Мінфіну на 2013 рік, для 
спрямування місцевим бюджетам на оплату праці 
та внесення змін до деяких розпоряджень КМУ

59
21.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

10536/08-04 Протокол наради 
(засідання)

47417/0/1-13
(М.Азаров) Протокол наради у Прем`єр-міністра 
України М.Азарова 25.11.2013

60
29.12.2013від

№
від 02.12.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

10537/08-09 Доручення46803/1/1-13
(М.Азаров) Про ефективність використання коштів

61
28.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

10538/08-09 Доручення47055/0/1-13
(О.Вілкул) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 05.12.2013 
(відміняється)
Про стан проходження опалювального сезону та 
стан розрахунків за використаний природний газ

62
27.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10539/08-09 Доручення47477/1/1-13
(М.Азаров) Про візит делегації Уряду РФ 
02-03.12.2013

63
30.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10540/08-09 Доручення46953/1/1-13
(М.Азаров) НДУ ПШОНКА А.В.
Про виділення коштів 

64
29.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

10541/08-09 Доручення40117/4/1-13
(Ю.Бойко) Про проведення екскурсійної діяльності 
та території природних заповідників

65
28.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ паперовий паперова

10542/08-09 Доручення39063/3/1-13
(Ю.Бойко) Про вирішення порушеного питання на 
підприємствах, заснованих ВАТ "Мелітопольський 
завод "Автокольорит"

66
28.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10543/08-09 Доручення15171/0/2-13
(В.Забарський) Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою ДП "Бердянський морський 
торговельний порт"

67
29.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10544/08-09 Доручення47311/0/1-13
(В.Забарський) Про надання пропозицій до часу 
особистої відпустки голови ОДА

68
29.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10545/08-09 Доручення47246/1/1-13
(М.Азаров) Про заходи щодо проведення 
новорічних і різдвяних свят для дітей

69
29.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10546/08-09 Доручення41807/11/1-13
(С.Арбузов) Про залучення інвестицій у розвиток 
інфраструктури ринку зерна

70
25.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

10548/08-16 Листб/н
(О.Вілкул) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 03.12.2013
Про участь у селекторній нараді

71
02.12.2013від

№
від 02.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10633/08-16 Лист15284/0/2-13
(В.Забарський) Про стажування керівників 
структурних підрозділів обласних і голів районних 
держадміністрацій у Секретаріаті КМУ

72
04.12.2013від

№
від 04.12.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10739/08-04 Витяг з протоколуВП 68
(М.Азаров) 7.3. Рішення з окремих питань щодо 
проведення бюджетними установами розрахунків 
за спожиті послуги теплопостачання

73
27.11.2013від

№
від 06.12.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10740/08-16 Лист15286/0/2-13
(Ю.Авксентьєв) Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою

74
04.12.2013від

№
від 06.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10741/08-16 Лист15272/0/2-13
(Ю.Авксентьєв) Звіт про реалізацію в Україні 
ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд"

75
04.12.2013від

№
від 06.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

10564/08-23 Лист37-41-11/24354
Про виконання укладених форвардних біржових 
контрактів

76
27.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

10605/08-23 Лист37-14-2-11/2476
Про надання уточнених виробничих програм 
стосовно чисельності ВРХ

77
03.12.2013від

№
від 03.12.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

10530/08-32 Лист17054/12/10-13
Про вирішення питання з видачі дозволів на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря

78
26.12.2013від

№
від 02.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10531/08-32 Лист16811/08/10-13
Про виконання зобов`язань у рамках Конвенції про 
біорізноманіття

79
22.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10533/08-33 Лист3911-05/1200
Про надання пропозиції щодо формування 
сприятливого інвестиційного клімату

80
02.12.2013від

№
від 02.12.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10615/08-33 Лист80-09/41577-08
Про міжрегіональні та регіональні виставки і 
ярмарки

81
25.11.2013від

№
від 04.12.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10616/08-33 Лист80-08/41585-06
Про національну виставку України в Латвійській 
Республіці

82
25.11.2013від

№
від 04.12.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

10524/08-22 Лист03/32-6458
Про граничні величини споживання 
електропотужності на січень 2014 року

83
28.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10525/08-22 Лист03/32-6459
Про граничні величини споживання електроенергії 
на січень 2014 року

84
28.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

10516/08-27 Лист947/7/15-13
УРОЧИСТІ ЗАХОДИ 05.12.2013 ТА 12.12.2013
Про участь у заходах

85
29.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

10527/08-29 Лист6.4/4227
Про центри фізичного здоров`я "Спорт для всіх"

86
26.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

10632/08-26 Лист1/11-18764
Про діяльність санаторних та спеціальних 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів

87
03.12.2013від

№
від 04.12.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

10664/08-29 Лист1/9-857
Про забезпечення розвитку фізичної культури та 
спорту

88
04.12.2013від

№
від 05.12.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10621/08-28 Лист04.04.42/37739
Про надання інформації щодо кількості дітей, 
хворих на дитячий церебральний параліч

89
03.12.2013від

№
від 04.12.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10682/08-28 Лист3.64/37408
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення зміни у додаток 1 до постанови КМУ від 
17.08.1998 № 1303"

90
29.11.2013від

№
від 05.12.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

10517/08-24 Лист7/9-18919
Про надання інформації щодо реалізації "Кращих 
практик" у сфері житлово-комунального 
господарства

91
29.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10634/08-24 Лист7/19-19040
НАРАДА 10.12.2013
Про участь у нараді

92
03.12.2013від

№
від 04.12.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10663/08-20 Лист7/19-19049
Про надання інформації щодо використання 
субвенції та коштів місцевих бюджетів

93
03.12.2013від

№
від 05.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

10705/08-24 Лист7/11-19148
Про надання інформації щодо котелень

94
04.12.2013від

№
від 05.12.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10725/08-24 Лист8/10-3103-13
Про надання інформації щодо обслуговування 
приватними житлово-експлуатаційними 
компаніями житлового фонду області

95
05.12.2013від

№
від 06.12.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10761/08-24 Лист7/20-19208
Про надання інформації з питань стану розрахунків 
комунальних підприємств за спожитий природний 
газ

96
05.12.2013від

№
від 06.12.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

10766/08-34 Лист7/11-19266
Про погіршення погодних умов

97
06.12.2013від

№
від 06.12.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

10767/08-34 Лист7/21-19265
Про готовність комунальних служб до роботи в 
період погіршення погодних умов

98
06.12.2013від

№
від 06.12.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

10631/08-29 Лист13691/0/14-13/56
Про проект Доповіді про стан реалізації державної 
політики у сфері протидії торгівлі людьми

99
02.12.2013від

№
від 04.12.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10662/08-35 Лист13831/0/14-13/10
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 06.12.2013
Про участь у селекторній нараді

100
04.12.2013від

№
від 05.12.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10675/08-35 Лист13800/0/14-13/5
Про постанову КМУ від 13.11.2013 № 860

101
04.12.2013від

№
від 05.12.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10720/08-35 Лист605/0/15-13/014
Про захист прав повнолітніх осіб з інвалідністю

102
28.11.2013від

№
від 06.12.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10721/08-35 Лист12560/0/14-13/5
Про  створення центрів надання послуг у сфері 
соціального забезпечення

103
07.11.2013від

№
від 06.12.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10722/08-35 Лист13277/0/14-13/01
Про надання інформації щодо утримувачів 
довічних державних стипендій

104
22.11.2013від

№
від 06.12.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10723/08-29 Лист12500/0/14-13/11
Про посилення контролю за додержанням 
законодавства у сфері оздоровлення та відпочинку 
дітей

105
06.12.2013від

№
від 06.12.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10724/08-35 Лист13276/0/14-13/01
Про надання кандидатур отримувачів довічних 
державних іменних стипендій

106
22.11.2013від

№
від 06.12.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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документа

10726/08-35 Лист13238/0/14-13/24
Про гуманітарну допомогу

107
21.11.2013від

№
від 06.12.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10727/08-35 Лист12885/0/14-13/03
Про запровадження моніторингу громадських 
організацій інвалідів

108
14.01.2014від

№
від 06.12.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10728/08-35 Лист12573/0/14-13/01
Про погашення заборгованості з виплати 
компенсації

109
07.11.2013від

№
від 06.12.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10729/08-35 Лист12446/0/14-13/24
Про гуманітарну допомогу

110
05.11.2013від

№
від 06.12.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10730/08-35 Лист15165/0/14-13/19
Про облік підприємств громадських організацій 
інвалідів

111
20.11.2013від

№
від 06.12.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10731/08-35 Лист12988/014-13/19
Про перелік деяких товарів, робіт і послуг 
підприємств громадських організацій інвалідів

112
15.11.2013від

№
від 06.12.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10732/08-35 Лист13454/0/14-13/24
Про гуманітарну допомогу

113
26.11.2013від

№
від 06.12.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10734/08-35 Лист13527/0/14-13/24
Про гуманітарну допомогу

114
27.11.2013від

№
від 06.12.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10735/08-35 Лист13092/0/14-13/24
Про гуманітарну допомогу

115
19.11.2013від

№
від 06.12.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10736/08-35 Лист12704/0/14-13/24
Про гуманітарну допомогу

116
11.11.2013від

№
від 06.12.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10737/08-35 Лист12693/0/14-13/24
Про передачу у власність легкового автомобіля, 
визнаного в установленому порядку гуманітарною 
допомогою

117
11.11.2013від

№
від 06.12.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

10738/08-35 Лист13928/0/14-13/01
Про проведення навчальних модулів 17-20.12.2013

118
06.12.2013від

№
від 06.12.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

10636/08-20 Лист01-7616/26
Про виділення додаткових коштів

119
02.12.2013від

№
від 04.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

10681/08-20 Лист06-7688/26
Про оплату платіжних доручень

120
04.12.2013від

№
від 05.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

Вільнянський міськвиконком

10570/08-20 Лист04-06/920
Про оплату платіжних доручень

121
27.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

10638/08-20 Лист08/02-19/03840
Про проведення оплати платіжних доручень

122
02.12.2013від

№
від 04.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

10744/08-22 Лист03/02-19/03933
Про внесення змін до переліку об`єктів

123
05.12.2013від

№
від 06.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

10661/08-20 Лист3465/21-18
Про оплату платіжних доручень

124
03.12.2013від

№
від 04.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Депутат міської ради

10575/08-10 Депутатське звернення23-13
ДЕПУТАТ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКРАДИ 
КЛІЦУНОВ А.Г.
Про оплату платіжних доручень

125
02.12.2013від

№
від 03.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

10630/08-22 Депутатське звернення68
ДЕПУТАТ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКРАДИ 
МОЛЧАНОВ М.Н.  (Гончаруку П.А.)
Про створення нового автобусного маршруту

126
27.11.2013від

№
від 04.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

10576/08-10 Депутатське звернення38
ДОР РУДИК В.І.
Про звернення Давиденко О.Л. щодо забезпечення 
її житлом

127
02.12.2013від

№
від 03.12.2013
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Обласна рада

10595/08-17 Лист01-26/1007
Про засновників редакції газети "Запорізька 
правда"

128
03.12.2013від

№
від 03.12.2013
№ Управління майном, приватизація 

комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

паперовий паперова

10679/08-17 Лист4139/01-29
Про погашення заборгованості за виконані роботи

129
04.12.2013від

№
від 05.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Дніпроспецсталь"

10624/08-37 Лист125-146
Про нагородження Долгова В.О. (інші)

130
03.12.2013від

№
від 04.12.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10657/08-32 Лист128-962
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

131
02.12.2013від

№
від 04.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
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"Запоріжгаз"

10599/08-22 Лист53/1953
Про відсутність лімітів природного газу на 1 декаду 
грудня 2013р. Концерну "Міські теплові мережі"

132
02.12.2013від

№
від 03.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10660/08-22 Лист53/2023
Про дисципліну газопостачання

133
03.12.2013від

№
від 04.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10760/08-22 Лист51/2296
Про погашення заборгованості за використаний 
природний газ

134
06.12.2013від

№
від 06.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

10642/08-22 Лист007-43/9104
Про встановлення екологічної броні 
електропостачання

135
28.11.2013від

№
від 04.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

10668/08-32 Лист84/2086893
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

136
02.12.2013від

№
від 05.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

10511/08-33 Лист1/115-2812
Про співробітництво з Іракським Курдистаном

137
26.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10672/08-37 Лист1/09-15-679
Про нагородження Вергун І.Б.

138
04.12.2013від

№
від 05.12.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"

10558/08-21 Лист011-946
Про списання об`єктів державної власності

139
28.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Управління майном, приватизація 

комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

10666/08-37 Лист09/24-3023
Про нагородження Ярошенка О.С. (інші)

140
03.12.2013від

№
від 05.12.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

"Іскра"

10656/08-32 Лист1254/91/72
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

141
03.12.2013від

№
від 04.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Банки

10758/08-20 Лист32-05/409-4258
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛУПРАВЛІННЯ АТ 
"ОЩАДБАНК"
Про відкриття рахунку із спеціальним режимом 
використання

142
29.11.2013від

№
від 06.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

10759/08-20 Лист32-05/410-4260
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛУПРАВЛІННЯ АТ 
"ОЩАДБАНК"
Про відкриття рахунку із спеціальним режимом 
використання

143
02.12.2013від

№
від 06.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

10555/08-32 Лист24-5/145
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

144
29.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10639/08-32 Лист17/145
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

145
02.12.2013від

№
від 04.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

10620/08-44 Лист26/4518
Про порушення правил прикордонного режиму

146
29.11.2013від

№
від 04.12.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Військові частини

10534/08-22 Лист10534/08-22
В/Ч 3033 МВС УКРАЇНИ
Про виділення автотранспорту

147
02.12.2013від

№
від 02.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька АЕС

10559/08-50 Лист08-30/29792
Про надання примірників розпорядження голови 
ОДА від 20.11.2013 № 542

148
28.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

18



№
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документа

10640/08-24 Лист42-27/29658
Про проведення взаєморозрахунків

149
27.11.2013від

№
від 04.12.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

10572/08-32 Лист3409
ПАТ "БЕРДЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

150
27.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10598/08-32 Лист146/12
ТОВ "МЕТПРОМСЕРВІС"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

151
02.12.2013від

№
від 03.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10601/08-22 Лист2627
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

152
03.12.2013від

№
від 03.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10669/08-32 Листб/н
ТОВ "ЕКОСТАНДАРТ 05"
Про надання дозволів з природоохоронного 
законодавства

153
05.12.2013від

№
від 05.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10674/08-32 Лист15-4480/15
ТОВ "АЗОВСЬКА КАБЕЛЬНА КОМПАНІЯ"
Про отримання дозволу на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферу

154
02.12.2013від

№
від 05.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10711/08-24 Лист08/03/949
ФІЛІЯ "ккг "КУРОРТ"
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР

155
03.12.2013від

№
від 05.12.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10747/08-21 Лист174
ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про списання газових мереж

156
03.12.2013від

№
від 06.12.2013
№ Управління майном, приватизація 

комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

паперовий паперова

19



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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10754/08-22 Лист12/06-А
ТОВ "ФЕНІКС-АВТО"
Про затвердження паспорта автобусного маршруту

157
06.12.2013від

№
від 06.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

10520/08-45 Лист1711/01
КП "ОСНОВАНІЄ"
Про надання копії розпорядження голови 
облдержадміністрації

158
27.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10568/08-20 Лист11/405
ДП "ДІПРОПРОМ"
Про виділення коштів

159
29.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

10569/08-24 Лист02/410
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

160
02.12.2013від

№
від 02.12.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10571/08-36 Лист2-07/145
ДПМЗ "ГІДРОМАШ"
Про погодження списку кадрового резерву

161
26.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10585/08-32 Лист02/12
ПП "ВКФ "АЛІОТ"
Про розміщення зупинкового комплексу

162
02.12.2013від

№
від 03.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10600/08-22 Лист06/480
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

163
03.12.2013від

№
від 03.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10646/08-22 Листкр/19
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ СЕРЕБРЯКОВ О.В.
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ КРЕДИТОРІВ ЗДП 
"КРЕМНІЙПОЛІМЕР" 09.12.2013 переноситься на 
16.12.2013
Про участь у засіданні

164
29.11.2013від

№
від 04.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

10649/08-32 Листб/н
ПП "АМОРТИЗАТОР"
Про продовження терміну договору оренди 
земельної ділянки

165
04.12.2013від

№
від 04.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10677/08-37 Лист01-1899
ВП "ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯД У 
ДНІПРОВСЬКОМУ РЕГІОНІ"
Про нагородження Цуканова О.М.

166
04.12.2013від

№
від 05.12.2013
№ паперовий паперова

10678/08-33 Лист13-241
ДБУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З 
ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТКУ"
Про розміщення інформації на офіційному сайті 
облдержадміністрації

167
27.11.2013від

№
від 05.12.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10715/08-24 Лист751
ЯКИМІВСЬКЕ ОП "ВОЖКГ ТА ПО"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

168
04.12.2013від

№
від 05.12.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10718/08-37 Лист01/4406
ВП "ДНІПРОВСЬКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА 
СИСТЕМА"
Про нагородження Дяка Д.В.

169
05.12.2013від

№
від 06.12.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10733/08-35 Лист2550
КП "ВОДОКАНАЛ" ММР
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

170
06.12.2013від

№
від 06.12.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10753/08-24 Лист164
ПП "ПРИМОРСЬК-ТЕПЛОЕНЕРГІЯ"
Про затвердження норм питомих витрат ПЕР

171
21.11.2013від

№
від 06.12.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

10658/08-20 Лист03/1657
Про проведення взаєморозрахунків

172
04.12.2013від

№
від 04.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

21



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

10659/08-20 Лист03/1653
Про проведення взаєморозрахунків

173
04.12.2013від

№
від 04.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

10756/08-20 Лист06/1676
Про виділення коштів

174
06.12.2013від

№
від 06.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

10567/08-20 ЛистАС-297
Про оплату платіжних доручень

175
29.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

10596/08-37 Лист01-09/139
ЗОО ВГОІ "СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ"
Про нагородження Лавренюка В.С. (інші)

176
26.09.2013від

№
від 03.12.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Спортивні товариства

10607/08-29 Лист2501
ФЕДЕРАЦІЯ ФЕХТУВАННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про надання допомоги

177
25.11.2013від

№
від 03.12.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Суди

10518/08-43 Лист2/325/343/2013
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка на 11.12.2013

178
02.12.2013від

№
від 02.12.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

10764/08-43 Лист2/321/572/2013
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛ.
Про заперечення Вінокурова О.Л.

179
03.12.2013від

№
від 06.12.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

22



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10765/08-43 Лист321/1988/13-Ц
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛ.
Про відкриття провадження по цивільній справі

180
26.11.2013від

№
від 06.12.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

10547/08-15 Лист02-01/2947
(С.Льовочкін) Про продовження виконання пп. 7, 8 
Доручення Президента України від 16.03.2013 № 
1-1/579

181
29.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10561/08-15 Лист22/107026-08К
(Кільова Г.) Про звернення Сидоренка С.В. щодо 
вирішення конфліктної ситуації

182
26.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

10629/08-15 Листб/н
(А.Табалов) Про надання інформації щодо 
кількості дітей пільгових категорій та графік 
основних заходів з нагоди Дня Святого Миколая 
Чудотворця

183
04.12.2013від

№
від 04.12.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10683/08-15 Лист02-01/2978
(С.Льовочкін) Про забезпечення створення мережі 
центрів надання адміністративних послуг

184
03.12.2013від

№
від 05.12.2013
№ Управління майном, приватизація 

комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

паперовий паперова

10707/08-15 Лист04-01/1581
(С.Ларін) Про робочі поїздки регіонами 
05-13.12.2013

185
05.12.2013від

№
від 05.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10742/08-15 Лист04-01/1574
(С.Ларін) Про  роботу зі зверненнями громадян у 
2013 році

186
04.12.2013від

№
від 06.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Президент України

10628/08-02 Указ658/2013
Про призначення державних стипендій видатним 
діячам охорони здоров`я

187
02.12.2013від

№
від 04.12.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10710/08-22 Лист01-28/1675
Про внесення змін до переліку об`єктів

188
27.11.2013від

№
від 05.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

10514/08-20 Лист01-01-11/
Про оплату платіжних доручень

189
22.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

10562/08-37 Лист01-01-14/1150
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Добридень К.І.

190
28.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

10752/08-24 Лист235/01-31
Про тарифи на житлово-комунальні послуги

191
05.12.2013від

№
від 06.12.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

10743/08-36 Лист1063/01-16
Про встановлення надбавки Батичку О.О.

192
22.11.2013від

№
від 06.12.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

10755/08-20 Лист2782/01-31
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

193
02.12.2013від

№
від 06.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

10554/08-32 Лист03-12/0738
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

194
28.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10579/08-20 Лист0214/08-02
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

195
22.11.2013від

№
від 03.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10588/08-22 Лист03-13/0758
Про відкриття нового автобусного маршруту

196
02.12.2013від

№
від 03.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10709/08-36 Лист03-12/0745
Про погодження призначення Павліченко О.М.

197
04.12.2013від

№
від 05.12.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

10706/08-22 Лист01-01-16/1090
Про будівництво об`єктів газопостачання

198
04.12.2013від

№
від 05.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

10513/08-22 Лист3112/01-30
Про відновлення автобусного маршруту 
Пологи-Бердянськ

199
27.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

10745/08-20 Лист01-20/1579
Про оплату платіжних доручень

200
29.11.2013від

№
від 06.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

10557/08-20 Лист01-13/0691
Про оплату платіжних доручень

201
28.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

10603/08-20 Лист01-13/0690
Про оплату платіжних доручень

202
27.11.2013від

№
від 03.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

10651/08-37 Лист01-19/0603
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Бучмі Н.І.

203
29.11.2013від

№
від 04.12.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10652/08-37 Лист01-19/0640
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Грибенюк Г.Г.

204
05.11.2013від

№
від 04.12.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

10604/08-19 Лист62-35/1210
Про перелік питань для вирішення

205
29.11.2013від

№
від 03.12.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

10714/08-36 Лист01-11/0905
Про погодження звільнення Євенко А.М.

206
03.12.2013від

№
від 05.12.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

10670/08-20 Лист01-07/26/1265
Про перерозподіл коштів

207
02.12.2013від

№
від 05.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Кам'янсько_Дніпровська райрада

10552/08-32 Лист01/617
Про територіальне розміщення відділу 
Держземагенства

208
25.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

10560/08-32 Лист3887/2
Пропозиції на сесію обласної ради

209
02.12.2013від

№
від 02.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10665/08-45 Лист684/1
Про зняття питання з порядку денного чергової 
сесії облради

210
04.12.2013від

№
від 05.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Департамент освіти і науки

10563/08-37 Лист2313.04-15
Про нагородження Пашкова В.В. (інші)

211
02.12.2013від

№
від 02.12.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Управління капітального будівництва

10717/08-45 Лист1/2737
Про роздрукування мобілізаційних документів

212
05.12.2013від

№
від 06.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

10609/08-37 Лист08-26/97
Про нагородження Задери Г.І.

213
29.11.2013від

№
від 03.12.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

10587/08-41 Лист10/3-6314
Про визначення балансоутримувача ділянки дороги

214
27.11.2013від

№
від 03.12.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління Міністерства доходів і зборів у запорізькій 
області

10602/08-21 Лист194/10/11-015
БЕРДЯНСЬКА ОДПІ
Про порушення у діяльності ліквідатора ПСП 
"Агрофірма "Дружба" Смирнової С.Г.

215
29.11.2013від

№
від 03.12.2013
№ Управління майном, приватизація 

комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

паперовий паперова

10667/08-32 Лист2743/10/03-082
ДПІ У ЗАВОДСЬКОМУ РАЙОНІ М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку

216
04.12.2013від

№
від 05.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Головне управління юстиції

10623/08-37 Лист07-19/8643
Про нагородження Воронцова С.В. (інші)

217
02.12.2013від

№
від 04.12.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10641/08-36 Лист07-19/8683
Про погодження призначення Теплоухової М.М.

218
04.11.2013від

№
від 04.12.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

10574/08-37 Лист09-13-01/1266
Про нагородження Мовчан С.В. (інші)

219
29.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10655/08-43 Лист908/2847/13
Про відкладення розгляду справи

220
27.11.2013від

№
від 04.12.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

10522/08-45 Лист08-02-15-15/103
Про погодження Плану роботи Інспекції на І 
квартал 2014 року

221
28.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"

10618/08-36 Лист11-55-475
Про погодження списку кадрового резерву

222
03.12.2013від

№
від 04.12.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька митниця Міністерства доходів і зборів

10708/08-45 Лист07.1-01-07.1-22/
Про погодження плану роботи на 1 півріччя 2014 
року

223
03.12.2013від

№
від 05.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

10648/08-44 Лист986
Про виконавців мобілізаційних завдань

224
02.12.2013від

№
від 04.12.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

10650/08-37 Лист52/01-819
Про нагородження Михайліченка В.О.

225
02.12.2013від

№
від 04.12.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

10619/08-36 Лист01-08/1818
Про погодження призначення Поліщука С.В.

226
03.12.2013від

№
від 04.12.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10647/08-32 Лист01-08/1816
Про створення спільних мобільних груп

227
03.12.2013від

№
від 04.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізький обласний союз промисловців і підприємців 
(роботодавців) "Потенціал"

28



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

10713/08-24 Лист142-р
Про взаємовідносини між підприємцями та 
ПРЕЖО

228
04.12.2013від

№
від 05.12.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

10519/08-43 Лист808/7125/13-п/3
Про адміністративний позов Попова А.В.

229
27.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

10645/08-43 Лист808/8954/13-а/21
Про адміністративний поділ м. Запоріжжя

230
29.11.2013від

№
від 04.12.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

10643/08-20 Лист05-14-3719
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ 
СОЦСТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ 
ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Про часткове фінансування ДЮСШ

231
02.12.2013від

№
від 04.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

10622/08-21 Лист02-13-08439
Про оренду державного нерухомого майна

232
29.11.2013від

№
від 04.12.2013
№ Управління майном, приватизація 

комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

паперовий паперова

10673/08-21 Лист02-11-08491
Про об`єкт цивільної оборони

233
03.12.2013від

№
від 05.12.2013
№ Управління майном, приватизація 

комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

паперовий паперова

Спеціалізована державна податкова інспекція з обслуговування 
великих платників у м. Запоріжжя

10523/08-45 Лист56/9/13-02712
Про погодження Плану роботи Інспекції на 1 
півріччя 2014 року

234
29.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Територіальне управління державної судової адміністрації

10625/08-37 Лист08-05/2924
Про нагородження Платонової В.Г.

235
03.12.2013від

№
від 04.12.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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10626/08-37 Лист08-05/2923
Про нагородження Лакоти О.В.

236
03.12.2013від

№
від 04.12.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10627/08-37 Лист08-05/2688
Про нагородження Зеленюк Ю.С. (інші)

237
07.12.2013від

№
від 04.12.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Територіальне управління Держпромнагляду

10637/08-34 Лист07/08-14/2871
Про інформування щодо нещасних випадків в 
невиробничій сфері

238
29.11.2013від

№
від 04.12.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

10719/08-36 Лист2301/08-10160
Про погодження звільнення Семикалєнової А.П. та 
погодження призначення Василенка Є.М.

239
05.12.2013від

№
від 06.12.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління Державної пенітенціарної служби України в 
Запорізькій області

10565/08-22 Лист1/13-3586
Про постачання електроенергії житловому сектору 
м. Вільнянська

240
28.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України

10614/08-41 Лист59/18/297нт
Про надання копії Указу Президента України від 
02.09.2013 № 471/2013

241
03.12.2013від

№
від 04.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Вищий Адміністративний суд України

10762/08-43 ЛистК/800/51060/13
Про відмову у відкритті касаційного провадження

242
03.12.2013від

№
від 06.12.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Вищий Господарський  суд

10763/08-43 Лист908/2321/13
Про відкриття касаційного впровадження

243
02.12.2013від

№
від 06.12.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Генеральна прокуратура
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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10583/08-41 Лист07/1/1р
Про звернення Конфедерації вільних профспілок 
Запорізької області щодо додержання 
законодавства про працю

244
29.11.2013від

№
від 03.12.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

10635/08-28 Лист04.02-18-11017/
Про виконання Плану заходів щодо реалізації 
Стратегії захисту та інтеграції в українське 
суспільство ромської національної меншини

245
03.12.2013від

№
від 04.12.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

10606/08-46 Лист5135/02/24-13
Про виконання бюджетних житлових програм

246
29.11.2013від

№
від 03.12.2013
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Державна служба з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва

10528/08-21 Лист11086/0/20-13
Про заходи з відстеження результатів прийняття 
регуляторних актів 

247
27.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Управління майном, приватизація 

комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

10589/08-35 Лист02-14092/264
Про надання Регіонального плану першочергових 
заходів з профілактики травматизму невиробничого 
характеру на 2014 рік

248
28.11.2013від

№
від 03.12.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10591/08-34 Лист01-13802/214
Про забезпечення житлом громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

249
25.11.2013від

№
від 03.12.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій

10590/08-35 Лист02-13822/264
Про надання інформації щодо виконання плану 
заходів з профілактики травматизму невиробничого 
характеру

250
25.11.2013від

№
від 03.12.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державна фінансова інспекція України

31



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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10532/08-45 Лист21-14/422
Про погодження планів з внутрішнього аудиту

251
27.11.2013від

№
від 02.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Державне агентство земельних ресурсів України

10586/08-32 Лист12-28-0.13-1996
Про врегулювання проблемних питань надання 
земельних ділянок для реалізації інвестиційних 
проектів

252
27.11.2013від

№
від 03.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Дніпровська екологічна прокуратура

10716/08-41 Лист07/1/4-970вих-1
Про стан виконання Регіональної програми 
розвитку водного господарства та екологічного 
оздоровлення басейну річки Дніпро в Запорізькій 
області

253
02.12.2013від

№
від 06.12.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері комунальних послуг

10577/08-24 Лист4483/01-35-07
Про надання інформації щодо суб`єктів 
господарювання, що здійснюють господарську 
діяльність у сфері захоронення побутових відходів

254
19.11.2013від

№
від 03.12.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

10703/08-36 Лист229/80/22-13
Про надання інформації щодо реалізації Стратегії 
державної кадрової політики

255
02.12.2013від

№
від 05.12.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10704/08-36 Лист230/80/22-13
Про надання інформації з питань реалізації 
державної кадрової політики

256
02.12.2013від

№
від 05.12.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

10549/08-32 Лист1851/5-6-5-3
Про негативні тенденції розвитку небезпечних 
процесів геологічного характеру в регіонах України 
та шляхи їх мінімізації

257
02.12.2013від

№
від 02.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
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Документи, що містять публічну інформацію, зберігаються в загальному відділі апарату обласної державної адміністрації
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